
HDMI via IP-förlängare med audio

Produkt ID: IPUSB2HD2

IPUSB2HD2 HDMI® via IP-förlängare ger en mångsidig HDMI-IP-länk mellan datorer i ditt nätverk och 
en HDMI-skärm/-projektor med äkta högupplöst videoupplösning (1080p, 1920x1080). Bifogade 
ljudsignaler sänds direkt genom HDMI-uttaget eller separat via den inbyggda 3,5 mm 
stereoutdataporten.

Idealiskt för att dela en skärm eller en projektor via ett Ethernet-nätverk det går till och med att 
koppla PC-datorer som saknar uttag för digitalvideo. IP/HDMI-adaptern kan kommunicera via en 
nätverksrouter vid överföringsavstånd på upp till 100 m. Dessutom har den två USB 2.0-portar på 
skärmens sida där man kan ansluta och dela kringutrustning som USB-minnen eller 
-tangentbord/-möss med den anslutna datorn.

Alternativt kan enheten användas direkt som en USB till HDMI-adapter.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

  

Användning



• Anslut flera datorer till en skärm/projektor inom ett lokalt nätverk (LAN) och växla mellan datorerna 
under föredrag inom företaget

• Med alternativet HDMI® via IP är avstånd inte längre något problem för att leverera högupplöst 
video och ljud till din publik, i handeln och applikationer för digital skyltning

• Hemmabio- eller mediacenter-applikationer, inklusive strömning av filmer och foton samt 
internetsurfning till din HDTV

• Styr din PC från en fjärrplats genom att ansluta ett tangentbord eller en mus till de integrerade 
USB-portarna

• Använd i utbildningssammanhang där elever kan ansluta och visa sina arbeten på en central skärm 
eller projektorskärm så att alla kan se

Funktioner

• HDMI® via IP-konvertering ger delad åtkomst över ett nätverk

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)

• Audio via HDMI eller 3,5 mm anslutning

• Lättanvänd programvara och lättanvända IP-konfigurationsverktyg

• Med stöd för Windows Aero-teman

• 2 USB-portar för anslutning av kringutrustning på skärmens sida

• Utöka eller spegla din primära stationära dator/skärm

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång USB 2.0

Ethernet

Portar 1

AV-utgång HDMI

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Ja



Chipset-ID DisplayLink - DL-165

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

USB – 480 Mbps

Ethernet - 1 Gbps (1000 Mbps)

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Maximal digital 
upplösning

1080p / 1920x1080

Stöd för widescreen Ja

Allmänna 
specifikationer

Denna USB-videoadapter använder ett 
DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en 
dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller 
-dockningsstationer, undvik att använda enheter med 
ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

1 - USB Mini-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 8 (32/64) 7 (32/64)<br/>Vista 
(32/64)<br/>XP (32/64)

Microsoft 
WHQL-certifierad

Ja

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 110V-240V AC

Inström 0.3A

Utspänning 5 DC



Utström 2A

Polaritet på mittpol Positiv

Miljö

Drifttemperatur 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)

Förvaringstemperatur 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)

Luftfuktighet 10~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.2 in [13.2 cm]

Produktbredd 2.8 in [71 mm]

Produkthöjd 1.1 in [2.8 cm]

Produktvikt 4.7 oz [134 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.9 in [15 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - IP eller USB till HDMI-konverterare

1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)

1 - CD med drivrutiner och program

1 - Instruktionsbok



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


